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-Austrio,Fine novembro 1959 okazis la fondkunveno de la
internacia Ligo "MILE-J.IIIUiyt Ni-1\7UP en ion. La celo de la Ligo
estas: jam nun kolekti e\iujn dokumentojn, kiuj rilatas al la
venonta jarmilo. Lie ajn en gazetoj, lurnaloj au libroj, en
filmoj, radio au televido okazas antauvidoj koncerne la an-
tauvideblan evoluon lis la jaro 20004 tz...j 11 estu kolektotaj.
Oni petas skribi 'ĉiujn datojn (loko kaj tempo, e publikigajoj
indiko de la koncernaj numeroj au le la librocddonejo ktpj al
la adreso de ia ':-,?neralsekretario-direktoro Alfrei Adolk
WIEN IX Wasagasse 13, Austrio. Tre ŝatata nstus ankau koncizi.
epitomo.

La Ligo sammaniere estas interesata je ĉiuj datoj, kiuj kon-
cernas la evoluon lis ia jarmilturno, Ekzistas ja ankorau multa
aliaj problemoj, kies efektivio Zis la jaro 2000 estus tre do-
zirinda. dni nur pensu pri la IWVIEPCUNU, kiu jam delonge
estas pridiskutata de diversaj int3rnaciaj korporacioj. 2ia pro
pono ekz. celas dividi la jaron en :3 monatoj po 2,8 tagoj kaj
validigi la 365-an tagon kiel "kromtagon".

Estas ankau nekompreneble, ke &i la rapidega tempmezuro deo,
nia epoko tiel altevoluitaj landoj kiel Usono, 3ritujo kaj  So.il
veunio koncerne la mezuron, peziloj kaj valuto ankorau  ne esta
konformigataj al la internacie kutimaj sistemoj.

kio nin esperantistojn speciale interesas, estas la celado
de la novkreita Li(jo al la plej vasta dissciigo de Esperanto
en la tuta mondo. Se oni IFis nusLĉiam diris: "Lernu Esperan
ton, de nun Ia devizo estu: iiGis la faro 2000 Esperanto 
devos esti enkondukata en ĉiuj landoj io la mondo kiel dua 
lingvo:" 7;1 la nuntempa lernant-generacio elvenos tiuj viroj,
kiuj estros la 'ŝtatojn kaj ekonomion 2n ĉiuj landoj. Se oni
tial jam en plej proksima t.1.,._mpo komencos la instruadon de
Esperanto en ĉiuj mezgradaj lernejoj, la garantio ostas do-
nata, ke jo la sojlo de la nova jarmilo ĉiuj popoloj kapabloc
interkompreni. Tio ankau servos al la interpacilb kaj la
paco en ilis nun ne atendita mezuro. Lonsideranto, ke tiu li
celo helpos en pli granda grado al la disvastigo de EspPranto41.
la intencoj de la nova Ligo meritas ankau vian subtanon.
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VEGET AR ANO

Organo dc Tutmonda Ssiv:rantista vogAarane Asocio
f.T.E.v.1.) kaj do Vaturista rako de S.A.T.

1donanto : Jchczkel Dorn, IT:.g7tara Kolonio
rnrom aGa1i1, Tsrr.:clo.

Dank'al la int:rnaci=-. Lingvo TSP-7>A, ia r:vuo
VD.gtarano" cAas faciliji 17 int-Jrŝsengon d id-oj knj
p.rtoj prin7(7,717MSIT kaj YWY'TSIT tra ls tita mondo.

informl,das la 7,sp rantistojn pri tiuj ismoj, kaj mon-
radas"-;_,1 la. natristoj kaj v:g:taranoj lz rolon dc Lr-
nt:rni.cia Lin,vo por la prog•oso d ilia movr.de .

16-a TT 	 tra Mondkonroso-s t;nifoplJ.na okzint2.3o. 

Dum 20-28 aujusto (1960), rzikontUis-..n 717..novc;r kaj
•I:uur6o, G,irmanujo-hooj ol divJrsaj mondpartoj, kiuj
,cidis-pro moraiaj, rAiTgiaj au 	 liumanitaruj kialoj -
zini la viandLanladon. PartoprJnis ankau multaj prsonoj

iuj akcJptis 	 launaturon vivmani.ron pro san...caj kialoj.
p. ortaj c1.71 jacioj alv2nis :1 Anglujc 9 SVjdUjO9 rsono kaj
indujo. Spcialan intcrson Avokis la hindaj rcprz..'.ntantoj,
.i. Sinjorino Rukmini DJVi Arundala, m.:mbro d- la Rinda parla-
.nto kaj ĉfo d 1,3rn:jo por rt71igaj dancoj,kun 	 akom-
nantaj dancistincj, kaj du raharadloj 	 Estro d rfligia 1-r-
.jo kaj la Jogi-mastro Bcv Yurti, pri kiu oni raportis, k- dum

al-1 15-a Ing-tara mondkongrso 	 okzinta 711 tndrjo, fin- 19r7-

nonagon
lusis trnor.si s.,--rgutomobilon svr 	 1-orpo n- suf-r

.
Fnt. in

ro L. Vivo Por lz Sana



- 5.

utsch3 	 , k 	 tkTiV..ìii$ o. 2000 Personoj, 	 snn-
ht 	kulEinIcio d ln-,ongr	 -..n2bj, por,:ulk,lti

1 •ojn d, Gunt .r SchtLb, Eb 	 Warrlfnd, D-ro F rb-rt -arning
rn.r -ltpot r. 250 gejuvuloj , d. 1  . D utsch. R formju-

nd kol ktijis sur ln sc n_jol por kanti ilioin kl-.ntojn sub
ldo d Rob rt Gbtz. Gunt,r Schwb, Lutoro d la gravl libro
r Tnnz mit d.n Tzuf21" (1L do.nco kun 	 dinolo) nt ntigis :n

• pr. 1.go pri 1- dan„; roj kduj minac,s 1-1 homon d. nia poko.
vokas 1. hor.ojn, d.nov,„ sin ,	 sur	 n7turr:j fortoj krj

ti 	 mcldorm .nn por kl ili 1 rnu r gi 1( progr.son knj
,koikon kaj 	 gij viktimoj. Sii4orino Ebbn
r 1 gis pri 	 snco krj sign:fc d. 1, v-g t.rismo k7jpruvis
✓ 2Itr,joj 	 n forgJs bl- Ar 	 rl-nd, kiom n 7-s g 	 s-

'ry sin -pogi sur 1' fundrm nt: mor-lr Esp kto d- viv-
ionduto, por komprrni pl n Ii-n b-nor. "7-rn r Altp t-r donis
kizon pri ln t(.skoj d- lr G2rmr.n, ropo1s,n-c7 rovrelc, fikeitr.
n i. 5 punkta progrrmo krj vokis 71 kompr n-r, krn:Yzistrido
div-rsnj grupoj kiuj trovis 1- vojon 	 n-trr- v-.1vore'o, ĉu

ro mordaj, ĉu pro som-crj konsid-roj. Ir -stro d- 1- ronols-,-
-- mov-do FT-man Forshetiep4s, 	 ospriris r-nkon 7,1 ĉjuj kun-

1-borrntoj krj 11.-.1pnntoj kaj f?rnis 1- sukc-spl-n7n v-sp-ron kun
komulun konf son j: .stino n1 1- vivo, -1 ln gvidp nso kiun

-1, xt Sohlr.iz r donrcis n1 ni, kaj vokis al priv-nko d- 1, s-n-
-d!, stato d ni mnndo, por 11 p-Alo d• ĉiu solulo, ordigi sin
iopran int rrum mondon1-113.1p 1- fortoj d- ln oro, huril-co
„J ĉio kdo c.,stas Lunatur.„.	 ^

G,rmann Popolso.n...on Ihvado ok,zigis gian jaran m mbro-kun-
lion. Lau la knsu - raporto de la prezidanto, evidentes la
!lukso de la farita laboro kaj toskoj de tiu-ĉi organiza3o.
S-roj Wilhalm Tolner,L'Ilbert BaginsIÇ kaj Albert Gierke estis

ouluktitaj unuvoĉa kiel komitatanoj.,Oni decidis aranli konfa-
4ncon printempe 1961, en Burgbernheim kaj la 3-an "popolsane-

-ov,r1 semajnon, (Septembro 1961) en Stutgart. Lau la abundo de la
orldiskutitaj problemoj evidenti2is denove, klor., grr.vs estas la
loopero da parenccelaj organizajoj, rilate,iliaj oostuloj kaj
rnponoj, je la beno de la vasta publiko. ;iuj konsentis pri la
.111;o de tiu-ĉi Lgi.z:_niero.
Tiel havigis - al lc par-,oprenantoj - lr tagoj en Hanouer
Hamburg, senton de felico kaj plifortigo, kaj ankau lr cer-

00n, ke oni sukcesos privenki 1( l'..osan staton de 1- nuna
oo, car ekzistos vojo konduknntl- al 1F srnigrj fortaj el; 1n
rtura vivordo por ĉiuj kiuj posocles 17 kredon, kuron knj

4

La prpnro kaj organizo do la kongr.:so stis transdonita
al la przidanto 	 'll3g3tari-a- Union Thutschlands" S-ro•
GJo Hillor ol Hanov-,r. La du lingvoj, Gorman  • kaj Anglo, '3s—
tis oficial. uzataj. 	 oni tradukis-lau nococo 	 al la
Angla. au al 	 Gormana lingvo). La fakaj 1:unsidoj okazis
sub la pr.zido d. G3o Hillor. Oni pridiskutis multogajn afo-
rojn kaj vizitis Bnd Pyrmont kio la vizitantoj Luskultis la
bon_an prologon do D-ro Buchingr jun. Oni prom2nis dum tu-
ta tago tra 11... "Lun)burg= HJid.3"., oni bis ln ĉ_:ston d3 la
"K6nig1ich, Ftstspiolen - la b31.6?(..n pr,z,.:ntadon d.. dancoj,
Ilkompnnato.j pox 1_ muziko d_ Hamd:.1 kaj 1L. solJnan
L-ngon Al 1c Iascks3:: 	 Gaststant3n, kun coJsto do la socia

ministro d, NiJcirsnchs-n D-ro Dicd.rich, knj ln urb„stro
do Hanovor9 S-ro!Bnrcho. Oni audis tio multajn- bonajn paro-
ludojn. Por la 1.ra.n2o d, ĉitiu kongr,so, oni int,ncis i.a.
malformi la pordon nntau la vasta publiko knj por la.gazJ-
taro, rndio 	 informigi ilin pri la motivoj kiuj
kondukas la vJgJtarnnojn al la akcopto dc ln v2g_tnra 17Jimo
sa.m_ por JImontri 	 p.or proklulloj kaj pr3z2mtado -lr9<,oltiu-
n con 	 movoObj kaj 'Organizahj, bazitaj sur 1L. principoj

ln v,Jg-tLrismo. Ambnu taskoj sukcsis bono. k(.j plonmplok-
s.'Idank al ln bon .;11 organizndo kaj sindon-mo d lr. Rnrto-
prnnntoj. Kian komprn=on ln kongrso trovis ĉ, la stataj
instnncoj, pruvas 17, fakto,1,:, oni ar-ligis por 17 olkster-
landaj dol_gitoj - flr.nkD ln 'S\ttaj oficistoj d. Hanovor
kaj Hamburg,- oficiUan akcoptonv La gazotiro knj Rndio
informigis oft) kaj eUtnL; pri la signifo do-tiu-'Zi stroba-
do. Ununfojo oni sukz3sis informigi pri la aforo, por la

ko -la G72rmana Bostproto,kta ligo, kaj la. Popolsa-
n,.)ou 1odo hApis kunporti la kongrson, stas ebiga fakto.

T?:sumo, Jplas diri k la 16-a v«..gotara Yondkongrso 3stis
• nur pl:ula sukc:,so, s,O ankau signifopl nn °vont°, kiu ro-
b3ilos pozitiv_ dum longa tompo.

Divorscuj grupoj okazigis proprain prJz_ntadojn sur la
kongr,so. No nur la Gormann Bostprotkta Ligo havigis - al
la pnrtopr,nantoj - rigardon 3n ilia agado, nnkan la Go/mana
R_formjunularo (DJutsch P_formjugond) varbis bimpatiulojn
al iliu movddolp-or :.rc•ngo OJ solu-1:„ konc3rto‘1udis Elly roy,
cirku_t, por bon,ga.j HamPurgtj nrtistoj. ù. int,rnacin Irodo-
✓ cio d. orgunizaloj' kontrau v.kcano urun2is - 311 la.
kadro dc la kongrosi 	 kwnsidon. SUlij okazis Yazdaznan- kon-
f,ronco. 63d la proklamo 	 ln Gormann Popolsanoca Eovado
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KONGRESAJ 	 PAROLADOJ

1.

estas nia sincera deziro, ke la 16-a vogetara mondkongraso

Viaj tro 3stimataj gesinjoroj:
Ni 6ojas multe akcpti vin kiel gastoj en nia urbo, kaj

dn Hanover havu sukcosan kaj - al ciuj gs.stoj- kontentigsn
trapason.

•Persona mi volas diri al vi, ke mi - kiel longjara akti-
va spOrtulo - sentas min forte ligita kun viaj caloj kaj .
strebado, ksj ke ankau por mi ne ekzistas pli granda tasko,
oi serj_al la vera' hom2co kaj paca kunvivado de la homoj
en la tutmondo.

ri volas do tute speciale saluti olkore tiujn partopre-
nantojn, liuj .venis rl ni el fremdaj landoj, gastoj al ciuj
partoj de T,uropo, de Asio kaj transbaro. r3orte 	 stas por
ni io'oksteroadinare, akcepti vizitantojn ec al la pl,-;j

,Malproksimaj partoj. do la Londo. Kiel intarnacia ekspozici-
urbo parigis Ilanover konata tra la tuta teri.;lobo, kaj ciu-
jare vur,,,ds multaj miloj da homoj el ciuj direktoj, do
• iuj nacioj kaj ra.soj, al la cefurbo do lamalsupra Salsondo.

Sed ci-tiuj vizitoj havas praskau ciam realan bazon. Vads.
nadas komorcistoj,.ekonomistoj , induetriuloj kaj ankau s.rki-
tektoj, studentoj, fakuloj divarssaocaj kaj politikistoj de-
zirz.altaj ricevi-imaon pri la produictad kapaolo de la Gar-
1:lana mastrumado. •

,Tamun viaj motivoj - miaj gesinjoroj - estas de tuta aliu
speco. Pura idealaj motivoj estas la instigilo da  via agado,
ostas ankau ia kialo de viv kunveno ci-tien en Hanover,
'emas co vi pri aferoj kiuj. suparas multage tion, kion oni
kutime komprenas sub.ln vorto  "Vegetarismo", tomas ce vi
definitive pri la efoktivio de la penso, ke oblas - pro
estimo al la vivo - otimi homdignan ekzistadon por la tuta
homaro.

Ni, homoj de la duLka jarcento, posedas la povon alprok-
kimigi al tiu-ci ideala. stato, sud -ekzistas la ebleco perdi

(dc.uriGo sur pago  7) citiun sancon.
V'"..c'tara IlanalmInKALlna_11211.19_2)

d.,cidomon ,kpasi sur gi, Ke ni k-pnblas nun-atentiji pri
tiu -ci vojo al pli vrstaj rondoj do 1a ubliko r:stos 1
plej gr-ma atingo d3 	 kongreso. 	

F. O.

- 7 -•
Tial grsvrs kaj noccws olvoki 1 popolojn kaj vekigi la

homojn de ili- indifcrencoco. Tio Ĉi cstas -nkru vin  int7nco,
kaj tiui str-brdo moritrs lr subtgnon de ĉiuj bonvol-m-j homoj.

ri dozirrs do al vi, ks la 1-a Vegetarr rondkongrc.'so d la
ri t:rnrcir 7eg tIrr tnuigo (I.".U.) en T--Tnnovcr krj T-Trmburgo

trovu en la mondo vrst-n eYion. 	 mi dPzirPs al vi k- vi res-
tfdo en trnover kaj pr-ciDe rnknu 1- -izito morgau v7-8orr- lf
"Porrenha us.r Garton" estu Dor vi :ĉiuj 1-7,rnblr travivrlo. -
salutas vin ankornu-foje dn spirito (1,- ?lkoro liwco krj d-zirrs
vian arangon pinan sukc:son:"

D-ro Prrch-
(Prbr'stro de Hlnover)

******************
2.^

suldas dankon rl vi ĉiuj por 1. v.:re varwn bonvtnigon,
kiun mi k:_j Einj amikoj el Hindujo ric-vis. Estas por mi grr,nda
lAiĉo, vidi tiom grtndan nombron da pzrtopr3nantoj ĉi-tiun
konj-r.-;son. Vi vidis la grandan progreson d2 1(7 veg0trrismo en
Okcidento, precipe on Gormanujo. 	 f. kto ke lz Germr.m_ regis
tnro honoriis min por akc_pto kiel oficirla gasto, okaza tiu-ĉi
,vonto - je kio mi esL.as „gu dunkomo, - pruv.s 1- progrson c3
hia movado. 	 csporas, ku ĉiuj gurmanoj, fikte la tuta mondo,
ulmontros pli grandan intoruson n1 nia laboro.

Lin propca interosib pri L vogutnrismo davunns _1 humrnit,a-
n. vidpu_kto, tz_mun mi opinias, ke ni 110 povas'at,ndi dc lr re-
bist:.roj ku ili konsidorn ĉi-tiun rspekton au subtunu ln v:ge-
tnrismon, is ni sukcesos pruvi ke 11 k-pf.bl,os Irvigi pli da nut-
rwoj kaj pl, bonan sanstz..ton 	 popplo. T i kredas ko ni
c,sos j:3 tio.

En Mindujo ni devas laboll ol sLnccl vidpunkto, ne rkc?kt',..nta
mornlan aspekton d2 	 cnr c-r-r strs por 1- re-

(->istnro grnv.gr, problemo, •rvigi sufiC`-' dc nutrdo por
moltegaj miloj da civitanoj.

L- modornr madicino cn uindujo rkcrptis severen pozicion. Gi
rokomend-s r,1 la civitanoj, konsumi pli dr virnchlojn, rli? -
ili daklnras - suf:Tos ili- sPnstrto. Mir 173getrrr movrdo estns
n.ulte ĝont-ta, pro tiu-ĉi ortodoksr sin-temo, tamen tflultrj rilionoj
on Hindujo ankorau possdns profunden kradon en yegetPrismo  kPj eĉ
tiuj kiuj mnriIndEls viandon, sen-tre ke ili dzvoSlun trgor r - zigri

iri, ki:1 d3cas rl horo, sopir,?nta - 1 17,:rr. spqrita ovoluo.
Dum niloj da jaroj Hindujo inklinis al spiriturlisro krj P1 lr

princiy) do N 3 -nortigo, scinnto ko nsc,srs xviti mortigon col-
tingo de 4tr1.-_16j, por ke disvolkilu pura korpo, krj nur
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ci-mantare la homaro povos -fina- trovi felicon. Pro tiu
ci tiom .longtampe gardata idealo. Hindujo ankorau estas
la plej vasta lando vagetnra en la mondo..Badaurinda gi
ne estas ontuta vagetara, tamen vivadas en -Iindujo milojda
homoj kiuj ne tusds viandon kaj. kies gepatroj kaj geavoj-
dum multaj ganeracioj - ne mangis gin,. Sod ili ne konscias,
kial ili estas vagetaranoj. Tial ili - dank al la- kontak-
to kun lu okcidento - konvikigas facila, ku esas pli bona
mangi viandajojn.

Estas do urga noceso, havigi al ili - cefa al la juna
ganaracio - bonajn argumantojn favore la vu„utarismo, por
ke ili r-avenu al la idealo. Jen kion ni provas fari, kaj
falic'e multaj astas ankorau influl:ymaj. Tial ni aranbis la
15-an.Vu5etaran rondkongreson sn Pindujo (fina 1957) kiu
havibis novan vivon al nia movado. J;sperable helpos l. okc-
dznto an tiu-ci brava tasko, car gi havas (.,rndan favoron

ce la Hindoj, ili do volonte akceptos ideojn de gi.Sur la

15-a vubatara mondkongneso, ni havis multe da okciduntaj de-
lebitoj, pro kio ni multe gois. Ni oluzis la situacion kaj

-prezentis ilin kvazau es-is unurangaj "ekspoziciaj objuk,;oj".
Necsas ..aniori ke Hindujo estas nur parto do .1,zio, kiu kopias
,la ortodoksan okcidJnton, anstatau „iajn pionirojn.je vegeta-

rismo kaj bastprotektado.
En nia lando estas k,lkaj sistamoj de mA.icino kiuj defi-

nitive knedas io vagatarismo. Ni opinias ke la naturkurncado,
praktikt1:, an okcidento,astas roinkarnacio de niaj prntampaj
principoj. Yi renkontigis foj kun- la fama gircbar-Bonnor.
Li diris al mi tiam jvnon: "ui ja hnvas ci-tiujn aforojn en
Hindujo-kial vi vanas al mi? 7inj antikvaj saguloj vivadds
p3r pano, fruktoj kaj nuksoj, en konkordo kun la wturo, kaj

stas :efektiva cio kion mi pcms diri al vi - mi dovus
iri al Pindujo 	 eble mi ::strs neinknrnacio dc indo."

Rilata naturkuracndo estas monciinde, ke ni. tria. "kvin-
j-rn plano " ontenas i.a.janoni" Stnrigi centrojido nnturk-
kuracado tra tuta Hinduio." Ni osurs, ko tio antauenpusos

la Nugetarismon kaj nnkau la movadon da bestprotoktndo en

niu
ri opinias ke ni devas c,sigi krualajojn an ciuj asp.ktoj

da l'vivo - kaj c„.: ciu popolo estas praktikataj specifaj
kruelajoj 	 car se la homo .stas kruela al bestoj, li naavi-
teb1J estos ankau kruAa al la kunhomo.

La r_akcio sur nin karaktero - de li—ekaperiu,..:ntado supr
logStoj, por A.iki utilon al•la homo - 	 k: fin_ oni

,stas kruela al la homo. Tial, agant, favor: L bestojn, ni
‘gas samtr:mp„; por L. bono de li. homaro.

Fi. opinijs, ic tio estas ne.:c_sE, kaj fundaml,ntn filozofio
ue l'vivo - la so/L, kaplJell ,.1porti 1,, plcon en la mondo.

E' s- "iuj arbul:.entoj piavigus-la vivisAcion  mi sertas:
proftre morti ol vivadi jz tiu prozo.

Kion ni atinc:),a p.A1:te vivadi pli lang? Ni nur prokrastr.;s
14_ noevitablan. La scienco clic trovis (au trovos) rimedon por
viti naskigon, tamen forigi la morton, gi na povos. Mi opinics,

ku ne estus pli granda malfelico,'s li sUkc_sus ,j tio.
Unu 1.stan vorton: p.-msz,litz: pri la b:stoj, ni rlz dJvas aprr-

tigi le orienton da 1£ okcidento, koncerne krualfloj divrsmnnio-
ro, de ili faritnj;'ni d-w:s. esti vera intsrmtcinj on tiu-ĉi
*Y.k..mho kaj f,-riIi unueco, inspirr.t Rcr 1- idrloj cU, komprto, por
.-o vnu sur ln tero, verr int-Tcfrtigo intar Homo kT.j Pasto.

Rukrini Devi Pirund5do.(1-finrlujo).
~31+-7- 4,44t4' *4'

3.
	.

Ve,-etrrismo ka. L mond 1-co.- flrevsgr. nf3ro gstrs nuntmoo,
ukscii kiel'ebls cortigi JA: mondp7con, preCiDe Yirm oni 197,7-sri LI potenco de iz.. hidrogen-bombo kaj lr prerigr 'ŝrlho do lr
rmiigo. Dednurindo lajnes, ke neniu scis kiel eviti 2in k7,i

niL sorto kuŝas en I:. manoj de kelkaj politikistojikepnblaj su-
bite dronigi la tutan mondon 3a IIIME.S17. detruigo.

Yerdire, naniu sna homo deziras la militon.-Mkzistrs multrj
nrcorgnnizahj en liuj landoj kiuj vokls forte ke v:mu fino al
• militoj, kaj multe de Irron entenns la esprimo de lr skspra-.-

tidnnto Eison'hovar (ot Londono, augusto 1960) "La homoj dezirs-
bus la pacon. ri opinias kz la tago estas proksima, kiam la ro-
his-Lroj okpalos sur la Ilusta vojo por realigi ĉi-tiun deziron".

La plimulto de L. proponitaj rimedoj por eviti novan teruran
onflikton estas de politika naturo., bonintkmcaj sendube, sed
li nc atantas la radikajn kialojn de la maltrankvileco kaj pre-
.rado por mortio h_lpe de sonhumana scienco.
Nur eksteraj riMadoj povas neniam efiki sur la spirito kaj

,amo du l'homo, au foribi la ogoismon, spiranta sentoleremon
.j ekspluatomon al la kunhomo.
Tiam longe ni pravigos la uzon de perforto por ordigi niajn
prolOjn, estas la espero ĉesi la militon por naciaj au intor-

mt.chnj konferenco l - vana,
A

111

 Por fOrigo d:: citij militoj, necesas  - ontrucio - interkonsen-on pri sJnlogigo de militistrj motodoj cilo anuligo de konfliktoj.
'co crmilgta neiam povr-s konduti au friri konstantn pl:.:con.
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Noi'cam :,stas la vorto"fratoco" identa kun organizal'bj414

kiuj proklamas tion, Sun profunda kr-do je Dio, ni no
kapablos kuraci la suforant!...,n homaron.

Sendube ukzistas multaj oonvolomaj  homoj kiuj laboras
multe por forigi la militon, sori la vora fonto do nia
malfolAb. situacio no kUŝas en ekstoraloj s,d on nia kon-
traueco al la volo do Dio.

La milito estas la pluj S.:172-1:T~ malsano socia, kauzata
pro malIlisza vivado, 1"ar tiom longe ni forpolOs la rolii-
on ko.j moralocon do la scionco, ni havos malbonElojn kil
vivisokcio, viandmn,-,do, kruolaj sportoj kaj militon.

ar la homo malmoligis sian koron vido krucloco divors-
spoca, li dronus subon kaj faris paronca al tiol nomataj
mq,laito Jvoluitnj bostoj.

S. kion - vi eblo diros - tio ci havas rilaton kun x?-
gotarismo kaj mondpaco? Yos, lau la stato do la afero, saj-
nas proskau maloblo ke viandmanl'antoj laboru sukcuso por
la paco, ili ja ne kontrauas la bAadon do sondofcndaj bos-

topt celo nutrado. Vero, la brzdado do bostoj kaj ilia for-
bucado por gajni nutrajon, ostas dooradigo do ln homo.

Goofr., Rudd domandas guste."Kial mortigi por nutrd2o?"
en la titolo do lia bonoga libreto, kaj simile ni demandas:
"Kial mortigi por la paco? n)rtigo kondukas ĉiam al mortigq
kaj tiom lorEL_la homo vivados kiol sovnla bosto, ni hovos  

militon, au la logaron d. 1 S'unglo.
7.1

Tiol cau roformo kiu antauonpusas gontilan kordoton kaj
human,con, ostas pa.to on la tusta dirokto.

Tolstoj diris ke vegotoriso ostas la unua ŝtupo jo
morala vivmaniorb, kJj Thoroau os05-imis, ko vorios iu. -ago
kdtam ni rerigardos 1 viandman2adon samo kiol ni konsidors
nun la kanibalismon.

Lstas ankau fakto monciinda, ke v,gotare vivantaj popolo
de oriunto malpli kulpas je militado, ol la okcidentaj Pep()
loj, k\ankam kolkaj ol ili lernis iiun"Yation" do vian
mangantaj popoloj. Togotaraj b,ctoj ostas nu nur pli fortaj^

kaj ilia vivdauro pli lona, sod unkau la plej utilaj kaj
pacomaj. Zstas do klaro, ke 5:: la homo •stas la'Plej ovolui
_stalo, li duvas uzi por sia nutrado la pli purajn kaj pli

dolikatT fruktojn do la tero. Rhoinheimor pruvas ko la
viandmangado Jstas Parazita kutim(5, kondukanta al malsanoj.,
Koncorn la kruoloco on la naturo, ,stas mia oponio kiel na
risto, ko s: la homo estas en konkordo kun lia kreinto,  la
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neoturo rilatos serrr kun li. 'rogotarisro signifas n nur kon-
trnuoco al viandangado, ĝi estas filozofio dc vivmonioro,
kiu alporAtas sanon, f315.on kaj Ili altan ordon do vore civi-

,:stas fundamonta r)formo kiu proklamas ko ln mor-
tigo de bostoj por nutra3o no ostas konformr kun 1 	 do do
VDivino. Estad do klare, ke ln sonsanga dito alportos pli da
paczion intor la popoloj. La milito finilos kiam i firilos on
ni mem. La tagiĝo de nova vivo alvonas sur 1P- mondo, knj multaj
ustas la scrantoj do pli bona vivvojo,son SOCiP intorbatalo.
Kion la mondo bozonas ostas:- Pli do_ sunlumo por la korpo, Amon
por 1E: animo, Pacon .por ĉiu vivostajo koj Fratocon tutmondnn.

Tio-wei estas nia col".
Duglas SempIJ.

(Dologito ol knglujo).

P 7PKLAYr

- La 16-a VogAara mondkongroso okazintrl 20-2R qvgusto,1960 on Germanujo,Hun partoprono de del•gitoj 	 Australio,histrio, Kanado, Danlando, Francujo, Gormanujo,
4tinarujo, Islando, Hindujo, Israel°, Italujo, 	 mor_
v,:gujo, Sradujc, uispanujo, Britujo kaj Usono:

- Notas la stroon farit.o.n per diversaj ŝtatoj, solvi la
ppoblomon do albuLont- kaj monda-nutrajmanko ĝencro.li, kio
povus kontribui al stabiligo d_ la intornaciaj rilatoj.

- Notas la kaoskantun intorosihn al anstataulgo do la
multokosta kaj pli kaj pli m;:.nkonta bostoavono albumon.-, por
I, pli malkara kaj abunoa logo& album_no, kaj til starigis
komitz,oton do AspJrtoj, kiuj on kopporo kun sp_xtuloj - 2n
tiu-ci koempo, - dJ Ia koncornaj landoj, invits ĉiujn rogis-
tarojn konsidori kaj oluzi la sciindajojn pri la oforoi,kiujn
1 s.m. komitato protos havigi al ili, jo ilia dispono.

- La kongreso 1-.due je la sopiro do ĉiuj popoloj, koopori
koj privunki la nuntempajn malfacilajojn kaj alporti sunon kaj
.foliĉOn al lo homaro".

*****-x*+--#9,-**
Proklamita do 1 Frinda Vsgotnrn Kongreso kaj la "Nazorner

- Ordon" (Ordono d: 1.Yrzorooj,) rprobito por publikigo Dor la
Kongroso.

1,- homo estas lo solr ostolo, on lo mondo, kiu unriki nS'kunilni viktimoj, llis 11  -- formonls ilin...
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Ifrancuju)./Voget7irier Union Deutschland./ Vegetarian CIub of
4Alia./Vegotarian Suciety of Michigan./Vogetarian Society of

w York./W:st African Vegetarian Suciety:/*)

Kial ne okazis T.E.V.A. kunsido sur la kongreso?

Dum la mondlingvo Esperanto rikoltas sukcesojn senhalte,
j diversaj movadoj kaj organiza3oj adoptas 'gin (ekz. lasttPmpe

Ie Memdcivitana respubliko") restas la plimulto de la vegotar-
noj, indiferentaj al ai. Malgrau iuj klopodoj de la U.E.A.
legito kaj --sekretario de T.E.V.A. en Germanujo, 3-ro Th. W.Teich,
mai kunsidon •,.-rn la nomo de T.E.V.A. la•kunsido bedaurinde ne
kazis. Lau letero ricevita de S-re Teich, evidentfaas la kialoj:

//pro la naa sintono-okde komence-al la propono, flanke la kongresa
komitato, 2/tro malmulte da Esporantist9 anoncis sin, Dor parto-
proni la proponitan kunsidon. Tamen tiu ci malagrabla sporto neniel
•onkuragiu nin. ',/iale-kun duoble energio kaj persisto ni alpaii al
4ktivecoj por certigi kunsidojn-en la nomo dr_, T.E.V.A. sur la 17-a
Vogetara MOndkongreso, okazonta 1962 en Barcelona Hispanujo).

Vido la decido, ke la oficialaj lingvoj sur la  kongreso estu
Uspane, lIngle, France kaj Germang, necesas ekagi ke ankau Esperanto
intu inter la oficialaj lingvoj sur la kongreso.  Esperantistoj kiuj
intencas partoproni la kongreson, sendu al la is.:3ngrosa4.-omitato,
i-.tskribon pri uzo de Esperanto sur la Kongreso, lau la adreso:

Miguel Pardo Inchaustagui, Asociation Pefia Vogetariena, Pizaro
19 iladrid, Hispanuje.

mitnombra partopreno de Esperantistej ebligos la akcepton de la 
4puno.

Memkomprenoble, ni ne preteriasu aktive.cojn celo arange de
.E.V.A. kunsidoj sur la 34-a S.A.T. kongreso okazcnta ĉi jare

Gent (Belgujo) kaj sur la 46-a U.E.A. kongreso okazonta
jtre en Harrugato (Anglujo). ,Vegetaranoj partopronontaj la sata-
lugresojn, menciu sur la aliGilo: "La subskribinto deziras part-
proni la kunsidon de Vegetaranuj en la  kadro do la kongroso".

Kopion bv..sendi al la U.E.A. delegito Th. W. Teich (adreso
lur La lasta pal.0) au la oldonantu de "Vegetarano".

proponas starii sur la tagordon jenajn punktojn: 1/Celc
.1 taskoj de T.E.V.A. 2/ La revuo "Vegetarano" 3/ intornacia

Wuetara kol;:nio 4/Prelegoj 5/ Aprobo de landaj sekretarioj
h/ Diversajj. Proponoj kaj sugestcj pri la temo-estas bonvenaj.

J. Durn.

IradukaM el: "Dor Vogetarieraerland Ebnatsh,aft.-2" kaj
ho 3ritish Vogotarien".
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sciindaSoj pri li Konbrso  

- Listo d, rz.prozontantoj d„ 1, Guruma vubutara movado
kiuj kunnulpis al S-ro G. Hillr, astro do V3Lrior
Union DuutschLiJIds", ju ar,.4 d, la Kongr(sso:--
Pl-stro D-ro Carl - Andrs Skrivar, Przidinto chi la
"Nazorr Ordun".
S-ro Otto Krtschr, Prusid.Art de. "Doutsch, Ticrschutz-Bund.
S-ro Walt,r 	 clz.1 MAter Sombor-Verlag.
a-io Jotty Tu116mann, da Eazdaznan-Frauon-Fad,ration.
S-ro Fri2drich Gronbach, do 1./gAarisch, Gusullshaft,
Stuttgart, la pl.)j malnova vogctara sociAo on Gcrmanujo,
fondita 1968.
S-ro H2rmann Forsolv4)itip, d3 Dcutsch2 Volksgssundh its

Bowogung.
S-ro Kurt Schmidt,do D,utscho razdaznLn-B3gung.
S-ro ernor !iltpot3r d. Tor1ag Refom-Rundschau.
ges-roj Karl Erich 'Zittmdr kaj Hugo Brosiusl-do.bund frei-

xozaler Lebens-reform.
4:4 	 **4- 	 9F->e*

Sociutoj kaj orseniza'Sbj aliintaj al la Internacia
VegStara Unuj» (T.''.12.):

American Vsgatarian ULion./ Australian legatarian Sociaty./
Bombaj 7umanitarian Laagua./Kando: Canadian Vcg,rtarian
Union. / Calgary Unit 're&starian Union./ Toromto Unit 7ega-
tarian Union./Cy1on vejstarian 	 Chicago 7cgAc.,-
rian Soci,ty./Dansk Vagetr-Og RakostforeninG./ Finnish
Vat;atarn.n Sociaty./ Forbundat Allmordisk Folkhalsa./
J:111Iujo- ho Vabetrian SociJty./ Tha Landon 'Ta15,atarian
Saciaty./ Birmingnam Vo,;utarian Soci,ty./ Bristol Vc6tariun
SociJty./Cardiff Vagatarian Socioty./ Dublin Vutarian -
Sociaty./ Friunds Vagetarian .sociut-y./ Gloucastur VegJtarical
Soci,ty./ Lu'ods Vogatarian SociJty./ Livarpool Irog,tarian
Sociot. /Namic,stla-upon-Tyl.a V.S./ Scottish 7agetLrian Soc./
Stockton-on-T3us V.S./ Th ',Tegan Sociaty./ Ulst,sr Vaotariam.
World LOI..guu Against Vivisoction./isrla VsgJtarl. kaj latu-
rista unuilo./ ?.la ja VogJtra Soci,to./ Mandalaj VSgct,..rinn
SociAp /Nazon ...)r Ordon (G6rmanujo)./ N3d3rLndschts Y3b3t1.-
rirsoand./ 	 Zsc.ind Vet;,otarian soci.Jt,./ 	-
SociAo./.Norv,mia Vog:yLr Soci,to./ PSEn 1726utnrinnc. (Hispa-
nujo)./ Socidad, Portuswisq d3,r7,turalogin./ Sirnbka v,g,Ar4
risk For-,..ningn./ La vog  • Klubo (Francujo)./ Vivri on Harmoni3



_
13.Jsttrgdio sur hova Karibu - Lao (Afriko.

-Groaldage. 1-jo-artef ritu, .n kiu oni ìvris ..kvon de
rivro Sumbori, uk_stis per Kariou barJgo.

oni ov,_kuis 5)..000 da neroj, ated forgesis pri o.Štoj.
i.:.i.Lionoj da b-ostoj; .1.,fantoj, -ntilopoj, loonoj, sizioj kaj
multaj ali_j 	 jo curt, morto. sud vekitiS la
konbci.nco en b.--,stprotoktaj sociotoj en kfriko
lundoj; oni kol.kt s monon por savi la malfoliĉajn ostojn,
kiuj rifu2iis sur insulJtoj de tiu lago. Oni kpt:...s la
b.stojl. por transporti ilin.al sendang.raj lokoj. Por fLcili- •

gi 1. kapt:_don - ĉar 1c.. bastoj 	 - oni "pafas" ilin
por sonaan2,an:j kugloj. J:blas domandi, ĉu oni nu povis pli
fruu uip,nsi pri sav-,:_do d.i la bustaro? No okazus tiL gnand36a .

tr ,:sudio, sa oni E;ustatuLlpe akkomencus la at;adon. 	 S.B.

BostprOtoktado.

"Por kio oni ofux-s clutago 120.000 bt:stojn al 1J. vivisukcio.
Yo,,kiel oni sonhont crtigns por lï san3co de. la homo!

ar: ĉirkau 36 milionoj da bstoj mortas pro akspsrmontlido:por
Etre kom,rc-j coloj: Dkvnplo por •1_ kosmotika. industrio, kul-
turdo du florbulboj, kolorindustrio, fabrikLdo de murpapro,
nutru0j, cigaredoj, v=stoj, pltrlo, kaj anku por fa.rmaciaj
spJciaLjoj. por piloloj, pulvoroj 1“.1.j rìcdìcirnaj f1uidoj por:
svoltigi uu dikigi, por dormi ,.12 por r3sti maldorma, por li
bel st,_turo, kontrau olfalo 	 la h,raro, pitiriazo, fumado,
okzamon-timo, tUsedo, korpa, odoro, w,llakso,-kaj vi MJM
tigu la liston...
un la militindustrio: por okspurii-enti p3r rakutoj kaj artafa-
ritaj lunoj, atomprovoj (atomfflilito), por provoj koncurno la
parfoktigadon du intenca diss.ndo do malsanoj kaj opid.mioj
(bakt.ria milito), por Luu plej bonefika manioro vanonigi
brutaron, t,ron, rikolton, akvon kaj a,ron, kaj por tute
aetrui cortajn homgrupojn 	 au trahlimano 	 paralizi ilin p.r
voneno kaj vununaj gasoj (.ia milito). Ankau tiukazo multaj
cuntmiloj da bustoj, k-uj mortas post turura suferado, senuti1 7

forlot-taj vivoj; Kiu kurabs, sciunto ĉi tiujn faktojn, tamun
asorti, ks vivisukcio n.:,cusas por la homsano?
krom tio: ĉirkau 4 milionojn da b.stoj oni ĉiujar. of,ras por
sci.nciì. sploro. kiu plurfoj, sed ofte tuz_ no rilatas la
kuracarton, kiel •kzumple ĉ_ _sploro rilate al s.ks.ŝanZo por
pristudi la mit;radinstinkton do birdoj.
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Por tiaj cloj oni f.purc misuzas 120.000 bostoln ĉiutago
en la laboratorioj, tio signifas 40 nilionojn ciujaro

Cu  okzistas obloco 	 Ĉi-tiun marĉon de krimoj? 
Jus, c3 pli ol unu! Por eviti, ko.ankorau pli da bestoj oni
torturos 	 lc ln.boratoriojf farib protektanto dc 1 mond-
koalicio kontrau vivisAcio" (starigita j lc 2'k do oktobro
1955 un lonevu) pagrantesĉiUjaran donacon je la konto:
"Amstordamsche Bank, B1aak40 , ottrdam, !k'od-:rlando"

P:tu plurajn informojn.cc "Gazet:lrserva - kaj propl7gandr-
sukcio daTorld Coalition agains vivisoction" Cornelis do
ittluan 45 H3go - Yudorlando.

Vi ĉiam povas helpi ĉian mutan kreitqon kiun vi renkontas
,n•Jozono at mizuro. ro fortdru 11, okulojn d. 11. rigardo kiu
potas al vi, kia ajn estu la 23no, kiun tio kz-uzos al vi. So
vi dubas kion furi, au kiamaniere trakti la buston, mutu vih:
mam en la saman situacion kaj domandu kion vi preftrus.

*41+
Vi povas  ĉesi manb la viandon.

Univarsala pru;,o du la bostoit

Ho nia pli maljuna frato, la homo, suprunrampanta kun ni
la saman ŝtuparon: ustas ĉiuj 31 ni nur malgrandaj nolvtef,
d3 la vasta Kosmo. Kaj ofte me estas multe da diferenco inter
la granda kl:j la malgranda.

Ĉiam malfeliĉo kaj malrapida estus lr sunrenirado; ne srgu
nin per senĉesP lboro kaj krueleco, -lis ni ne novrs levi niajn
lacajn okulojn ra. 1 	 ielo.

Lr sento de narenceco kaj de komuna origino korrrenigv rl
vi, ke ankau ni povas suferi je malsnto krj soifo, je turmento
kaj doloro, je perdo krj mrlIojo, sme kiel nova.s vi mem.

Permesu c.1 ni, ni petas, IP EuEdon de 1- multrj ĉrrmoj de
ln fizika mondo, - aero, suno, refreIigaj riveretoj,
herbe3oj, kaj boskoj.

Donu al ni la kondiĉoin taugajn al la sana funkciado de la
diversaj organoj de niaj korpoj. Lasu nin rikolti dum nia nal-
juneco la rekompencon de la dolĉanimeco kaj de la humila spi-
rito dc servado., kiun ni ĉiam montris. Kaj precipe, ni petas,
savu nin el la- al;onio de disigc de tiuj, al kiuj ni kutimiIis
per la kuhvivado; kaj- kiam ni jar e1uziis au malsaniais, donu
al,ni-morton tial rapidz„n kaj sendoloran kiel tiu, kiun vi mem

'tiu por viaj amatoj.



ILE
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Ni preg:,,s-ke 13 koroj de tiuj, kiuj havsa autoritalon super
ni, estu-plenaj je komeato, k.j -i gi ni nepre respondos kun
dankemo, kun fideleco kaj kun

pi deziras ke ili memoru, ke ni portas 	 sar on de
granda parto de iliaj laboroj, en kiuj ni kun gojo pextoprenos.
se wur ili nin rekompencos per bona mangajo, tauga ekipejo
kej kondicoj de servado, per sufica ripozo, kaj par riiugejo
kontrau la vetero, tial ke ni povu ekpreni ciutage nian zaskon
kun fresa forta.

Tre placas al ni ke ili parolu al ni, donanta al ni kel-
kafoje sian societon, - neforgesante, ke por servi al ili multej
el ni devas forlasi siajn tratulojn, -tiel evitiganta al ni la
suferadon de la senkunula soleco.

Ni volas ke ili gvidu nin kiom eble ja L. disvelvado ue
niaj uiveraaj kapbloj, kaj ke ili h.eve la paciencon necesan
por montri al ni la vojon kiu kondukas pli kej pli alten,
supren sur la monto de le evoluadO, kies malproksiman pinton
ili mem amkau caladas.

Ekauau tiun silentan prejpn, ho horio, mia granda freto,
kiu supreniradas al vi el la senjaj ombroj de la bucejoj, el
intet la kruelaj dentojlaboratoriaj, lw.j el 1 nigreco de la
karbminejoj; el ciu loko, tra le tuta mondo, en kiu ni parto-
prenas kun vi la malfacilan taskon de la ekzistado.

Plenumu tiujn niaj petojn, kaj la benaj dankoj da la
sennombraj kreitajoj, g.andaj kaj malgrandaj, de la tero, de
Ia maro, kaj da la cielo, akorpanos vin dum via dormado kaj
cirkauos vin en tiu horo, kiam vi metos. L. piedon sur tiun
novein sojlon kiu ekfrontas  1c. Nekonatan Estontecon.

Tiujn petojn ni deziras fari en 1. nomo de Kompatemo,
Paco kaj Amo, da Justeco kaj 74ajto. 	 Florence Barker.

4~,-e4-/+-1**
(eltiro el "La lingvo de la bestoj", kun permeso da la autorino

La leganto perolas.

-Malofte eelas sperti la vegetarismon en gia aktiva formo,c4r
ne mangi vianuon, estas nur pasiva vegetarismo, Lestsa_ljne mi  g

havis la eblecon vidi ekzemplon de aktiva vegetarismo.,
Ciu en Amirim ja korees la blankan, nigre striitan hundaton,

nomata "Leki", akoppananta ciam gian mastron G-n, dum promenoj  k
nokta gard.e..do. Malfelico trc,pasant veturilo vundigis gin. Oni
konstatis piedrompigon kaj oni tuj alportis gim al li. kuracisto

Ekkomencis flagado de le hundeto,kvazau temis pri homo, kio

*444' 41-e*,+-41+-~
Sataj Sovauloj 

- Usona sciencisto 3us verkis libL-on pri le unz  popplo.
Lntau multaj jaroj oni jam sciis pri tiu popolo, kiu loees an
le malgranthe lando el,J '.'lunze, kiu situes orienta de-]f montpssejo
du Khiber kcej nur 290 km de Je. sorti landIirEo. Tie virinoj
8)-jaraj espekts tiel junaj kiel okcidentaj vi inoj zo-j (trmon
meznombra familio havas nur du intsnojn.) Yeniu havas dento-
difektojn, kvankam ili ne kones dentbrcaojn; kej neniu bezows
okulvitrojn. in tiu vla lando 'dirkauit de montopintoj altj
pli ol ses mil metrojn, oni ne he.ves monon, mizeron, mElsnojn,
po1icon4krimojn, eksedzjlojn, kercerojn. "unzeeno estes rnko-
rru junr, ee li mortrs 9 )-jr.re .

Tiu str.to da 11!.-Iunre-poeo1c dauris dum centoj d7 j1,-roj Yej
rezultis, kiel konfirmes13-ro kllan T. Renik, el rerie men-
mr.niero, vivmeniero, korpekzercedo krj nensedo. Tiuj "sovivloj"
vi*Tre per o'genike kultivitej ve7.7,.troj k 	 fruktoj.
Ili konsumes nur tutgrenan penon el .1:onmeelite tritiko. T1 lr
yi-ndo de lebegtoj ili menc'es ĉiujn orFY-nojn. 

ertikolo de 'rerdiro en "'he Socielist Ie-der (22.10.60)

Yultrj viendmenlentoj 	 sercades e.rgurentojn, kiuj previges
kutimon, ligitr kun le sngverŝedo de senkulprj bestoj, Ili ĝoje
le,os le libron de la Usor scintisto pri le plensana Funz-
,eolo. Certe plaĉos -.1 ili 1- fr:zo: "T1 1, vi-ndo de 1- 1-.2stoj

mralls ĉiujn orenojn, " kej klopodosimiti tion. Do-seil-j
• ivl.guloj" de 1_ civilizite mondo-Bon n apetitón: prizorgu nur

m fice fort,ejn dentejn...
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pruvre- 1 koelorenemon ol la rnimstr_te de veget-rrno ril-te
le sorto d. kv-rpiedulo.

Rentgen-fot-h es'is fritr, oni endormigis 1- hurdeton,
por ke li ne suferu dum 1. mrninuldo,  sen- 1- reters pritrek-bo
estis v?.re Elindonema.^ .

Sajne ete afero. Kutime helpes le Yuracistoj P1tiuj Iduj
bszonas iliajn le..1pon, tamen le sindonemo el la kveribioda
estajo diris al mi multon.

En nie epoko, la mondo estas prave nomete "kruela mondo".
Dum la sorto d2 la popoloj - je vivo krj morto-kuIes en le
manoj de le rege,ntoj kisl ludksrto,- okposedis min taren le
penso, ke kvankam le mondo estas ekstera malbora kej
nkorau loladas la bildo de Dio en le koroj da la homoj kaj

ekzistes 1: espero, pri pli bona kaj pli humeneca homaro.
JelejelTu.



Ja Tubera Holianto (Latinu:meliantus thberosus)
kial diota nutrah kaj kuracilo.

Fultz.j sciunculoj atontigis pri 1. malutil influo de la
vanenoj formiLntaj 	 J. putrado de 1- nutrjf:sj resta°j
en L. dika-intJsto do l'homa korpo. Prof. 1:elnikov asertis,
ks tio-ĉi provokas menvenonigon kaj kLuzs la fruna wlju-
ni;Ion , La dauta restadò do l'nutraj-rosto-r_stgjoj on la
dika intasto donas 'vivon al milirdoj da mikroboj kiuj
postlasas venenojn, kiuj pas,:.s an la sangon kaj tiz,rw.nioro
kauzs malrapidan vononibon. Oni davas turni speciz,Ln at-
anton, ka la purigado da 1- dik. int.:.sto okazu 2-3 fojoj

t...g-nokto. So 	 nJ ok-zas, ruzultas dauraj mal-
snatoj;nonvaj krizoj, distaj ke.nfuzoj, tiaj 	 l'eango,
d- 1. spircirganoj, de l'intestoj ktp. Tial oni davas uzi
nutrojn, kiuj postasas,sufiĉ da rost-joj, Konati.j estas
granda nomoro da puritivoj, t-1::on ili nu ĉiam holpij,.s. La
organismo Akutimib_s 1 ili kL.j tiuj-ĉi ĉess abi.

Jrav rimqdo por tiu celo, prosk:„.0 n.Acon...ta 	la sci:mca
niedicino astas L.. tubera Hali.into, nomata ankau terpiro au
vintna pomo. ji ustas tuboro kiol la turpomo-la plantoj tro
similas al tiu.de la sunfloro kaj lia scienca nomo estas
"Hsliantus tuborosus".

.La tubora holiumto ustas multjara vagetajo.La tuboroj for-
migas dum la autuno kaj :estas oltJrig:taj dum la vintrobs
la printompo. La tuboroj nok frostas nok difokti2as o kuir-
ado kiel okz-..:mpls li-. pomoj, la t.Jrpomoj k.a., nek digesti2as
plom, en la putro - digostT. kanalo, - ili n.. dispartias.

La bu1ra popola medicino rokomundas la manbdon de la
tubura halianto 	 kruda st:-.to,por purigado dJ, la sango, kon-
trau 	 Lalsanigo da la galo, da 	 lie-pato kaj dc la
runoj, sud r1 kisl laksilo, por rpguligo do la digstada kan-
alo, por .ia purigdo. La tubon_ hAianto ne aus kiol lr
2.16.1.a salo, la ricina ol.ao k.a.. LL okskramento estas malmoln.

sen onhavo d.. muko, ,c3r1 pligrndigita kvanto dc fluidcloj
ostas sentataj 	 flLndaj konfuzej,_malsLnotoj ktp.

Pz.nj.nte tubarhAinntojn senparo au raspitaj kun au sen ia
dolb aldono, po 100-200 gr. dum 1: rth:n2o, lr. purigz,do okazas
2-3 fojoj en 1.. t,,vnokto sen

La scionca madicinz_ litJraturo scias pri 1: onhrmo do
tubora hulianto: karbohidratoj, frukt- sukoro - fruktozo,
holino, inulino, 	 s-Jd nc., pri la .nhavo d.. laksid;o 1&:_n-
ta .U.ktoro. -7,7Jm:n maljuna bu1g.re. praktikulo 71-risto Dud.pv an
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Sofin, konstytis la 	 .oston da 1,ksige 	 ag3nto o.n la
tub:ma h:lilInto (nomata franca "Topinambur ") ',filo estas konT
irmitL do la garm:.-na 1“j Åustria litorzturoj, samkiel la on-
c.von du vitameno bl. Tiun faktoron BucLv nomis "Akalin" kiu
Unu kun 1J cA,maj substrncoj Icti 1- cAulozo ap'.1xas kiel
Lturuj stimulilj du li, 	 intost paristsltiko. TizLma-

tiLro la manz.do (L. 1_ tubor._ hAianto dn kruda stato, estante
dolL, fortik,, 	 ..0 kuirita kiel legomo Eu preparita
kiel delikataj°, estL,s SaflE. nutraj.° kaj efik_ kontrau konstipEjo
• tintempe.

Tial ke la tubera helianto est: s elterigta vintre kj prin-
uwpe (oktobro lis aprilo) kaj por ke oni povu utiligi gin giu-
•zona dum lr. jnro, oni preparas el 2i prepzraton kun au sen

adono de 	 konLtaj lrksige rst-altaj naturaj FU sintetikj
•bbstwcoj, preferu de plantr deveno, ekz. Tkstrldo de "cortis
rl'hmnue franauloa". Tiu proparzto estas nomitr 1:-.0 lir inv;antisto.
'Tormaka - Dudav".

La tubera hellanto aperls nobla vegetF.3o, por homo, por bes-
to kiel nutra:jo kaj kurl-,cilo, same serv-.s por industri- utiligo
tri nlAtLj alic.j celoj, ai, p1.7..ntde okrzrs s-ma kiel tiu
ordonoj, de tutj tubgretoj au de distrrni-f.7j pec,--toj, kr.j eĉ

du lr tuberŝeloj, en vicoj je 38-'S em. distpnco kEj 20-30 em.
•rofundo. 	 La priskribita vegetajo apgr9s kiel plej senpreterda
reskah, rezistebla kontrau sekeco, malsekeco, kei ĉe Iusta lui-
urado plej profitdona!

Ivan 	 Krestanov. ( Sofia)

Tra  la mondo 

-je la 6-a februaro 1960, forpass en Sofio la 82 jare peda-
hogia profesoro D-ro 7)iriter Eaĉarov.

11 lz juna2o studis D.K. en milita 121-nejo, kaj fininte la
ernejon, servis kiA armea oficiro, tamen nur mallong-r, tempon.
.K. decidis forlasi 1.. militan klrieron, sub la influo de la
duaj d'u loon. N. Tolstoj.
Poste li irus Svisli_ndon por studi pedagogion en Genevo, Tia

11 fariUs unu el la plej bonaj studentoj de la pedagogo D-ro
u. Clf:prade ki,.j restis Cls finu lia fervora disciplo. EL Genevo
Ont.tigis D. Kaĉcirov kun la biografo da L. N. Tols-coj -
irjukov kiu vivis tiutempe tie kiel elmigranto de Rusujo.
Roveninto Bulbl,rujon D-ro Kl.ĉrov okupis postenon kiel gierL-

V instruisto k:.j post,. profascro 3n la Itztl. universitl:to kie
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li farigis ĉ'efo da la padllgogia katadralo.
D-ro KL:ĉarov .:stis dum lor.j:. tempo r3daktoro do "Libera

-,:dukado" organo da L. 9uljara sakoj() de 1 Internacia unio
por libera edukado.

Jb 1 komenco da 1 unua wondlltilite 7-ro Kaĉarcv ,stis
rhoblizitu-kiA oficiro-rzorvisto. Li rifuzis militsarvi pro
moralaj kaj ruligiaj kialoj kaj astis kondamnita jc 7 jaroj

da mallibario. 7ost li fino d la milito li astis cmnJstita
kj ravanis al sia laboro :;11 1.. univarsitato.

D-ro Kaĉarov stis unu al 1, unuaj adaptoj de L.Y.Tolstoj
Bu1l;l1rujo leaj viviF dum sla tutu vivo, konforma la icLcjn
iolstoj. Li stis hoiu. konata - trans la limoj da Bulba]u-

jo kial fuma tha..,po kaj ankau intar la pli aubeneracio
pacifistoj an AnGlUjo kaj aliaj tiropaj landoj.

D-ro KaĉLrov Jstis sinaon,Jma v„tari_no. Fondinto de la

	

vuu3tara asocio 	 de 1- Bulgara kooperativ,. asocio,
kun 	 kooperativaj v.II.,taraj restoracioj. - Eonoron al lia
mw,,orot

9( 34 41 	 * 	 :rt

3vadio.-- En la jaro  1953 estis fondita la nlondpaca Esparan-
tista (,7,11) L11 u.r,,nifasto 2i r.. stas nova inter,-
nacit, Esperanta - asocio. 1:SU--noj povz.I.1p,rtani kaj labori
un ciu ,_„jn asocio luu sia prafaro. •

Ln sola kotizo estas la a.Jonpgo al la uzeto "Paco" kiu
apurls Ii.auc,onatalterne un malsamaj landoj. Pro sik. eldonsis-
temo,•2i aonas 	 1,-;movado vere IntarnLcian karakteron.

Por 	 jaro 1961 anoncis ein kial aldowntoj: Svedujo (jc.n-
uaro) Vietnamo (februa:To) Pollando(marto) rstr
Italujo (junio) Cinio (julio-aujusto).

.1,71Y - anoj apogu.s 	 j aktive partopronas en tiu strabedo,
kiu celis ul paco, rnikeco k;_j kunlr.boro inter 1. popoloj, kaj
prtopranas on 1 -gudo .)or krei intarnacian intarlangon de

studt;ntoj, gajunuloj, libartenlpuloj, kius caloj ,stas porpacaj:
G. Folmkvist(LaImO)'

Cantrr red. de "Paco"..

"Esperanta t-Jstas grava kreitalo por la disvastigo de tutmonda
frateco. :iel nobla 3stis la ideo de D-rc, Zamenhof, kiam li
ekvidis, ke komuna lingvo kapablas unuigi ĉiujn homojrd
-La hora() kiu dcdiĉis sian vivon al tiu ĉi ideo estas-lau mia
Öpini--sanktulo kaj mahatma(granda spirito-titolo uzata nur
per Gand1 kaj kelkaj malnultaj do 1 -1 plpj nlstara granfiecG).

Vin bq
*****,-,*,-'1.*:.t-*******,,,.",:;************-:,

• •■
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lu o-- Duo 1 nomo "Intervega"-ekstaris nova_  inteYncia.'
rw...nizLD de 	 vaetara junularo, kies celo estas proPagndi

YebetIlrialon inter la juna t;enercio 	 plifortigi
jn inter la 'vegetara-junularo el divers:j landoj, per kores,-

ondudo, kampado k.s. aoj. Int-eresuloj kontrktu kun iiLiss PF:t-
icia I. G. ":7;mt,n, 16 Queen 'S Road, Llargaten, Jorks. Snglr,nd.

-Psintjare fondilis virin organizc„1"o .kies moto estr.s:"leaty
thout cruelty" (7e1eco sen 'ruŠlrloj). Lr celo da 1 orglIniz-
o astns,: Propagandi 1, uzon da ŝuoj, vestrbj, YosmetikelS1',
trFloj kLj cetarzIj objektoj kiuj. ne entews bastdavenrn trete-
'Jon.
La s. m. organizo artu"sicl -!.emp, al tempo eYspozicicin

j eldOnis libraton "Beaty_nithout ruolty. aìng3b1 	 e 17,,
ndona vegat,rn societo. Interasuloj pret!:j kunl?bori.bv . sin
rni	 Miss Doy 	 kiu estras 1r, jmmit:-ton.. adresoI.
cates, Southborough, Tunbridge Tells,Kent.

:Lujo -- Citronoj dispecigas -4tonojn  en la renoj,
La Viena urologo Prof. Bertrand Bivus trovis soluon cl pr-

tilemo, konsiderata 2is nun nesolvebla. Vome, la diSpecilo de
grandaj 'ŝtonoj kiuj anasibs en 11 renoj,Per uzo do

sto'. Temas pri dieto tutsimpla: trinkado de citronsukon, cre.
Citronoj po taga dum kelkaj monatoj,/ •

ei-maniera eolas sviti tre komplikitan operacion. Jam_en
tempo 'de la abiptoj, •serĉadis la kuracisto, rimedojn por.;

rit;i 1c,.1;undujn stonojn, kiuj detruaS,.inm post .,iom la ra-
jn. DuL. 6anarcioj provis la kuracistoj diversajn plantojn kaj
lat'ojn sed sansukcase. Prof. Bivus alpa'lls tre Singardeme al

ej eksperimentoj, kaj en la jaro 1956 li povis konstatig.ke
ran;honoj, Ĉb unu malsanulo, 	 kiu la eksperimentoj estis

rLtaj, malaperis entute. Li trinkadis-dum.tuta jaro - la sukon-
2 citronoj potage,
Proe. B. daurigis siajn eksperimentojn kune kun kelkaj urol,o-.?,

I, kiuj faris similajn eksperimentojn. Fine pruvitis, Jke ĉe
de la malsanuloj malperis entute i 	 tonoj,. Oĉ tiuj de zra-
o de ĉerizoj, per tr:Inkr,do de citronsukon:de 2 citronoj
31kaj monatoj. (al"Die Teltwoche, ).'

u o- Lasttempe lr. uzetoj publikigis informon, ke 12 9ikoj
nolo vivanta en la distrikto 7unl'ab a ekknmencis agndon
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plitulnnto sonddpundLn proprL.n 1:,ndori. Ci-pop4o nombras 6
wilionojn knj estas - senascopte - striktaj vagaturanoj pro
konvinko. Se ili sukcesos ricevi la aprobon de lh Hindn
rogisturo, ni povos fieriike ekzistas lando pure vagtara
Estas manciinde ke la Sikoj akceptis la monotaismon,

nunta la paganismon antau 1500 jaroj.
La Sikoj estos fortaj homoj, bas bonegan sanstaton kaj

estas ostimataj pro ilia honesta konduto kaj sontemo al
justaco.

-vinoba Shave, la posteulo da Gandi kaj granda socia-
roformisto furibs 2sparnntisto.

La i-.ustn.lia Esperantisto John ratasin vizitis on -
septembro 1959 - Hindujon, kaj ,ranais, kune kun la U.E.A.
delegito ul New Delhi-S-ro V. Adhiya - rakontition kun Bhavo
por propagandi al liz,?sporanton. Konvikita por iliaj argu-
montoj Bhav ,spriMis 1_ deziron lerni Esporanton, kondiĉe
k.e instruisto akompanu lin dum lia marŝndo, do vilab al
vila. (kun grupo do fidelaj disaipldj, celo atingo de
terteronoj por L.. malriĉ-j kamparanoj). U.B.A. sendis al li
Tibor Sekelj, fama esploristo, Esperanto - instruisto kaj
monevojaUto. Post 20 tagoj, nava Deklaris pratecon daurigil

studadon sen instruisto. Vinoba Bhava khpablas - lau Tibor
Sekelj. - jr.g logi ln Biblion kaj aliajn .sparLritjn librojn.

Isr-:,e1o7- Ekspozicio  por vegetn.rismo kaj naturismo Jr1 Amirim.
- "Okr.uis akspozicioj ja divers aj aferoj - de*pentroarto,

libroj, poltmakkoj, floroj, logomoj kaj fruktoj, modo, 1o2ado
k.s.lsod easpozicia por vzIgot-xismo  1(17.j naturismo meritas spec
i-lan atonton k:.j estas d:,zirindo prezonti iin.

Ten fakto kc ln akspozocio clvokis grandan intereson co la
publiko kaj ke simth okspozicio nnkorz-A/ ne okazis 3r la mondo
pr:vigas 2ian arn.n2on. -

La celo de ln ukspozicio - ligite kun librejo kaj nrkivo,
-rikludasaltirajoj el la gzatnro kaj literaturo - ostas: oblig
al vogetaranoj kaj simptiuloj plivastizi iliajn scion en tiu
ĉi kampo, dua - hrvizi informojn:.?.1 vastaj rondoj da la publik
kaj spaciale al instrmistoj, larnantoj, studentoj, junull:tro,
turistoj kaj aliaj vizitnntoj, por Veki, klarigi kaj konsili

1por atini C's ili la aprobon de L, 'ideo kaj Pia pruktikado. ,
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La ekspozicio konsistLs-al jenj Jakoj: vagatarisme,' nztu-
rismo, spirit evoluo, sanaco, nutrilolnnturkuracado, Biologis
Isrikulturo(kaj konvenaj laborilojl kurncharboj kaj spico:,
veetflraj mnngrjoj, kaj 	 "Amirim kiel vegetnrn kolonio.

Le okspozicio prez.mtns: librojn, broŝurojn, rIvokojn, isr
arbojn, fotojn, bildojn knj eltir,:joj ,1 lr gnzetrro.

. La nrkivo konsists al: eltirrloj de ln 7rzetrro, broŝu-oj
knj libroj,-kyj disvolvilos dum lr temo. ir`;i hnvigOs inforrolr
-ilnte problemoj ligitrj kru vogct-rismo kr.. nrtnrismo.

Konsidornte ln limigitajn rim,do5n jo nin disnono. mrnko
cL mono, trpo knj konv-maj laboy,fortoj 	 19. nkspozicit °etre
komencT modstn koj naperfldn. Sed ni esp,-Irrs k nj Je-nrirblos^nranig-en Io proksima printempo- pli nmplaksnn knj Pli psrfek4-
t,.n oksoozicion. 	 1.1.rnsh1or.

-En novembro 1960,Amirim en.Ais en la trirn jaron
Azistdo kial vtn.ro, kolonio, je kio olmzis solena vespero
(j. lo 9-n nov.) kun ĉeasto dt g!:stoj, i.i. la rsprJz.Jnt,.nto

(.1_ la agrikultur. departmonto (distrikto - Galilco) S-ro
Gruber kiu esprimis sian estimon al la anoj da la vi1a20 knj
kontenton pro gia oona disvo1vi2o.

Dankt al AmiriM, fariis la veget:_rismo en Israel() tre popu-
lLrL. Aperis õis nun - en la gazotaro - multaj artikoloj pri
Ainirim kaj 2iaj anoj, la 18r:e1° Radio -. scndajo disnudigis
kelk.oje infOrmojn pii Amirim kajvegatnrismo. La vizitr,do
de gastoj dauras senĉosa.

nombro da ln libroj, en nin biblioteko, (ja diversaj
linjioj,kaj temoj) - plajparte dOnccoj kr,skas konstanta.
Estras gin S-nno Ban-Israel. (studas nun 2sparcnton).

Grandan intoresi2on alvokid la ekspozicio Pri vegstrrismo
kaj naturismo, malfermatr dank al la inciato de s-lIno M.
rasler en Amirim (vidu la artikolon,supro.)

Aperis ln kvina n-ro de la bulteno "Alej Amirim" (folioj
de 	) knj 1. informilo pri Amirim, dur nlilargitc eldono,
german: knj rngle, kiu entenns multa de detolojn, kiun inter .
esuloj pri vagetar koloniv:cio nTre loTu.

Trolns deml:nd; kir1 oni nn nstrbligrs n rncn reg...Rtrrr.n
kolonion? la solvo klAns n.1 17 manoj c 	ìoniroj kiii 'rlevrs
sin organizi knj ekagi 	nenligo do t17.17,51 "TTtonio".

"Se vi okdeziros, 2i no 'estas legendoe, 	( ')-ro uerz1).

DV.
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Ve etLra koop3rativo   ai-tiu kooperativo de
veA:-._ranoj estas 1. unua en Isr._ulo kios celo estas: havigi
al vo„et_rnoj - letpmoj, fruktoj -(froLj kuj sokigitaD-
nuksoj divorsspucj kuj aliaj nutr l'ej, je bona kvalito k.
mAala pr-ezo.

Vicie L. konstanta plialtib de 1, prozo; do ĉiu-specaj
nutrujoj kaj dubinda oco d 1. nutroj, oftu ria1utìaj, oĉ
veno,ni_j pro ĥemiuj aldonajoj,hemi:. sterko ktp.,la koopern-
tivo prezentas do gravan knj utilan entrepronon. I. n. aktive-
coj la kooperativo projektas konstrui kvartalon por vagataranojs.

preksime Tel-Aviv 	 al kiu ankau s-anoj el eksterlundo povos
aligi. La komitaton estras D-ro Stein. La vendojo de la koop-
erativo (Nahmani Str. 28) servas ankau kiel klubajo por membroj.
Gastoj asts bonvenaj. 	 floso Sehori

pek. 24.9. To1-1

David  Talgalŝor 

-Grandan -`Iigrenon kauzis al ni lc. sciigo pri la subita morto
(7.10.1960) do nin knmarado - Esperantisto kaj vegotno - Davi
2nge1ŝor. Sincera on la sociaj rthtoj, li estis simpla, anikasc
kaj humorsanta. Fidela.ano do la Esperant - klj vogetzu‘a movAoj
Lia mondkoncepto ostis sandependu, ŝtrcbant.:_ al plena justsco -
mo koruptigita por naciismtj sontinontoj. Sstu honorig t
la memoro de tiu humil. soldato de niaj idoaloj:

S. Zamir.
(iimririm)

K-nudo-- Suo L. nomo "Voĉo d3 Virinoj" fondi;Zis ju li. 28-u de
Julio 1960 en Toronto, Fanudo, 7irinc. movudo, kiu celas fari:i
tutmonda. Gi volas ruzisti al la minaco de milito por uktixaj

La movado ast_s giiaata de influriĉaj kunadaj virinoj. Ci-tiu
org:_nizo intencas uzi Esperc.nton por plifacilici intornacinn ko-
respondadon, kaj 'informis multajn eminentajn personojn pri nia
linjvo.

Intcrosuloj potu kon:Ispondantojn kaj eldonon  du esperanta no
v41et.ero. •drsso: "Voco de Virinoj, P.O. Box 88, port Credit,
Kan_do. 	 Vilma Eichholz.

(vicprezantino do"Kunada Esp. 4.so

Legu kaj disvastigu la organon de 	E. v. i. VeIetarano":
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ono - Yovu Ve,an - societo. En Februaro 1960, fondihs

96-t1 - societo en 1-J.1ka, Yer Jerse3. La celoj de lr.. societo
stus esprimata 	 on,la principro - jene:

"Diskonigi lu principojn de la Vegzanismo k,I.j publikigi
konentarion de lc sanskrit.I vorto "Ahimearkiu entonaS jOhOn:

stinuco do ĉiL bostdovenuiprodukto; na 	 domajn al la
oksinulo: virtemn pansado, p!:_rolado koj agado; praktiko da
unEturny harmoni;-. vivLdo; servo cl lz homaro kaj ĉiuj krsit-
oj; progrosigo do la scio kij lv vera.
B) Esplori kaj instrui pri lL. rikto iliter homo krj naturo,

io entenns naturajn rimedojn cl-e profiloRso 1-„7j grrdado de
homa korpo sanoce, koncerne nutrajo, frell aero ktp.-
C) Rekomendi la produktndon d pure naturaj nutrrloj por la

(4r1D5 Properi vgrkistojn, orolcgslitojn krj instruistojn;
tl grupaj diskutoj koj kunvenoj.cn diversrj instruc2ntro.-;; kri
fondi similrjn centrojn celc.progrTnsigc r la "crnismo."

La fondinto krj prezid/-nto d, lr socicto 3-ro u..Tny
Intencas eldoni mon7tr.n bultonon ocr la rorbroj de 	soci-+o,

ostobligi "rogan-c,ntron en Pov-Jorko.
Yi dezirc. al la nova societo prosporon kr . osper-s je in-

irs-ngo do informoj krj sugestoj krn ili, Ir.rj •kun 1icj vege:-
Istoj vi~taj io r,jn. S:nderson

4 4' 4' 	-• 4t +.4c-4' 	 4'

gto: Estante veganisto-dun multaj jsroj - mi aliEos -1 r-
Idonantc do 1- revuo "mhe "agon" per olkoraj.bondoziroj nl  la
ktivuloj de 	 nov_ vegan-societo, dezirr.nto n1 ili gr:,,ndan
kceson un ilia L.gado. 	 Jehesk:1 Dorn

(oldonanto do "Vegetarano".)

,dirmanujo - Komence 196O,' grupo de vogetF:ranoj, i.i. S-rno
dolf Losch (Lo2). membro de T.Z.V.. kaj fddela subtenanto
J nia revuo, ekposedis-por aĉsto - an  Be. Boll, proksime lu
rooto Bonndop£ (schwarzwald) tersnon de 92,000 kv. metrojn,
de kiu triono estas arbaro - kun kunstruajoj, mawzencj ktp.

•4410 arLngo de; 1) Maljunurhejmo por vogetarnnoj, 2) Ripozejo
or libsrtompuloj kaj resoniAintoj, kaj 3) Loko por kampado,
unbLnodo, dporto ktp,. La entr5prono - gvidEtc, de W.erner
chutz, 6\ofkurLcisto ds la liniko nc.turista en Fribiburg -
nomiIns "BollDerk", kiu prom.J.sas forigi grrva veg-tcra c:ntro,

nkt r:.1 1a pionir soirit, rg:.nta in-Lr lr gruprno.i. Estrs
.ciindc,•ko surlokc trovibs -.kvofontc, kis r.ktc
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fluo, Vichi-odwo.
Intorosuloj petu informilon kj dom-ndilon kontru 1

r:spondkup. ĉs'o 	 Odolf Yosch, 	 Boll, u. Bonnporf.
(Hochlurzwo.lo.) GormLnujo.

Kinl 	 kiol fondi tutmondnn v_jot rrnan kolonion? 
(Roprose)

--Lultnj ontousignoj on lr tut:-. mondo promoss baldauan ŝan
gonorolan do lo mondpelitik:oj intorrilatoj. Scndubo nonio olii
son prociza ko.j sport:_ multjo.rn pripenso projoktnnta. Nur tinm
ioro lo prdblcmoj otinL;ns 	 6ravogan Itupon por oniri 1L finr
roalibon.

lo vocs.noj bezon_s bono.6o studi la munIn situnci
por propri la nocoso_jm pasojn kiuj plibonibas Llancojn da lr

vobet:_rismo.Certo la vo6otarana kolcnic 	 on Is
ost.-:s intereso. okzuriplo por studi la fundamonton spiritan kaj
onomian aJ tiu suotsnincL projokto. Tiu kroskantz. vilc.tc  ost

ncr üt.1a ruvo, ku konstanto kunviv_nta v3t:rE. socio
foris novn vtilikorne 1::_it:o por la ideo de la vootorisme,
kvankam 1. nocio lingvo EIZ:LiJ kiol sporrda nacismo iom,tc
la lok-n ovoluon.

Por lo lingvo :;5P-71:-.,rTe oni tro bone povas ofoktivigi la
projokton: Fondodo do tutmonck vootaranz, kolonio: La revuo
V.21v0" ostu L. intortumplo spirita koj lokn orjaio por ko

ln adrosojn do 1E, gointorosuloj, kiuj M9M duvas klaru decid
kiun katJrgorion ili volas portooroni: (1) pirrmi, kiuj no t

multeg,ojn malfociln3bjn dum la unuaj monntoj d 1 fondado;
(2) personoj, kiuj corto venos post la proprrn fondo.do  klj jarn ktri-Luus kutizojn; (3) personoj, kiuj obls vonos sod jun subtenrsovoluon par mono.

La ngc do momstnra Dorson° devas esti-11-,u mia opinio-18 gis 6j.oroj. ni1.1 	 al familioj ne ekzistu limiz;ita co. Gointerosuloj
.

povas kr.ndiclitili post pracisa informo pri konstanta Areso, iun
do.to/profosio knj coteraj kopaolccoj, pago do 6 usonoj dolnroj
tiu mur vadidns, sa in formoj astz..s ntestitn do du konataj  v
tarancj-Esp,xrntistoj lnu abio do dalogitoj. Posta la kandidnto
ricovas L.. registritan numoron.

L. loko do _Jsporantista vogot.,.,rark. kclonio povas esti an Isr
Brasilo t1.1 	 lnndol kios ro.gistaro Zonoralo favor

.sporo...nton koj spocialc la subtanon de la vagatorismo.
La tempo rapide maturi2os favore al efektivcisdde.Intarnacia

,etarn Kolonio. Nun ni dovs montri, ĉu ...nkLu ni 'astas sufiĉe m
kaj entusisw,j 715-or u.acid,J sakvi la-Mt-Lusi,nojn de nia grLv- u

H.G. (FuldL.
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lef j principoj  do 1.1-internTci,. vegatr..r-  kolorin ( nroronr) . -

La 1.7. kolonic estu bazita sur:
1. Vagetoxismo 	 sensmg17. dieto al.lr Pl=ntFore7no, •ori-l-onte

ciun b.3stdovanom nutracil (ovojn, 1-.kt,-JOjn ktp.).
Launaturn agrikultore - evitr,nte 	 sterkjn k.a.

rimedojn, kiuj pruvias mslutilaj El 1- tero, nlrntc koj kmmo.
3. M»-opero - g:ordonte - kiom eble - la individurm liberocon

de 'C'iu ano da la kolonic.
4. Sennaciismo - llo.kunvivado de homoj al divers1;j landoj

kaj diverszo maciaca deveno, samelo komuno edukado de ilinj
infanoj, esto-9 plej ,;rovo. batalilo kontr.ou la nrciismo.

5. EsparLnte - uz,ot kiel neutrolo komuna, oficilc lIngvo.

6. Lldonajo:. mondcivitaneco - t.6. 1. I. V. kolcnio estu

Kiol unua puOŝo 	 rekomend., storigi ic dumter•l;an labor-
kampon, kie 1Lokomditntoj por  11. lolonic kolektibs, intarkonc»

ti2Os kuj - per komunuj fortaj 	 klopodos renliji i1in toskon.
••

4r
Respondo rl D. B.

"Kr: aaiko . ri ast-s tra drnkerr. al vi por vir letero -

datita 22.2.52, ralgrgu niaj nlscraj oponioj, vi kurrligis min
daurigi 1; entreprenon kiun mi komencis, esprimEnte la esperon
ke nir idoo efsktvigos. Personoj, je profunda re1igi konvinko
kiel vi, estas j. malmultaj. Plej ofte oni konsider-siun ravon
projekton - fnntazia3on. Ïi kompreAvs vin, ke vi ne novrs konsi-
deri D-ron Zamenhof, kilprofeto, ĉFr Zivj -Inaj nensoj - kiel
kradamc kristrno - koncentrilas ĉirkou 1 grrndn r.feto, filo de
niE, lando kies peziro estis: savi 1r homaron, kvank7m ne sukcesi
je tio. Sed estas fakto, ke 1- prateco suferadi koj sinoferi nor
lo bono de l'homaro, onkorau ekzistas co lc. judo popolo. Kaj
D-ro Zamenhof kiu dadilis siun tutnn vivon kaj sufsregis, stre-
bante re4igi 1- idealon de 1. herrzrc, .cs'is'inspir-to. per la
spirito de lo hobreaj profatoj. ar ns per predikcj kaj paroladoj,
sed per tre konkrota proponc,per kroe do konpronilc pc-r ciuj pop-
oloj, D-ro ",amenhof LipaZie por 1c.rea1iO de la eterne. paco,

(dlurigo sur p.28) 	 Y.B. Havkin.

. 	 Oponioj,
teresuloj k

subestoj Icj-proponoj koncerne la projokto
simpltiuloj - est's bonvenrj.

Jahaskel Dorn
Amirim, lerom 	 -

de in-

Isroelo
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* Lemore la fendinto de T.E.V. 	 Havkin (187a-1957)

okazo ln datrovono do lia forpaso - (17 novambro) ni publikigus
di-lataron. (el ln oultano "Informoj pri Zsperanto kuj Vagetari

nabraa 	 eidono dn 	 B. Huvkin. Jerusalamo - aprilo, 1952.)

"B o z a"
(Bulgara nscia trinkajo kaj 12ia hajma preparado) -- Oni prenas 10
gramojn da faruno (ilia, tritika, avena, riza, soja nu alia, solu
au miksita) din metas kPj dispramas bone en 500 gr. mAlvarmen 11,zvo
kiu estas nldonata dum konstantr kirlado.

Antisipa oni metns sur la fajron prs ekboli 1000-1500 grnmoj
akvon. La dispremita faruno ast,s enver'ŝatn en 2in Ĉ5 konstanta k
Ido. La tuto belns sur malgranda fajro Ĉirkau -1-1 horon Ge konst
kirlado p,:r ne ekbruli. Fine oni nldonas sukeron, knnan a vinberr

vinbermielon, bombonojn au aliajn dolĉigilon lnudazira
por la spaco kaj la kvanto. Kiam la miks1:1) iam malvurmihs - 2is
cirkau 50-60 gradoj, 2is Liznfingro povas alteni - oni aldonas unu
kulareton da disakvumitn acida lnkto (jogurtc)knj lasas an varma 1
por "maturili (fermenti). De tsmpo n1 tampo oni kirlas per granda
na suokularo, varInnte turnita de alte (por miksigi kun la aero),
akcelus kaj nliOonigns la fermantadon. Kiam la Bozaio Itkirns ugrr
nlnn au detranG'an, rafralignn guston ( post 24-28 horoj), oni metu
.:in en malvarman, lokon por ke ln farmentado Gesu.

Oni daldets 1. 1J0 gr. en vitrovnzaton por "faĉo" kiun oni -1
nas ca la ripetu prapnrado do "Boza'o" anstatLu acidan lakton. Sc
Boza'o estas tra dansn (tio dapnnds de ln faruno), i astus L_Idi

is ln dnzirstz. danseco.
Ali:. spaco da "foGo" por Gozn'o cstas la jnnn; 1 glason da binr0

rastns 3 t-.ojn cn varmln:bko 	 58 gradoj cnlsius (apud la forno
suno ) por uoidiei. Da 2i nstns metat 	 knftnso en 2 litrojn da
nnsigita fnnunn supo por ferou,nti kaj trnnsforrlili nn Bozn'on. La

3ozaion oni ricnvns aldonnnte puran kulturon da.ln Boza Inrm
"Bncilus Dalbruki". Kun tiu-ĉi spn:cinln bozn-fnmentilo knit
an spncinlisto ,11 iu lEbor tio.

Al la ricevitn Bozn'o oni povas 	 laudnzire -aldoni sovu2rozan
irambnn nu alinn fruktan sukon, vinberan - nu karotnn sukon,
sodnn akvon k.a. 	 ( lau D-ro N. Stanv)

Ivan. H. Kr stnnov 	 ( Sofil

---2,sts nia dnvo nutrigi la homojn srn:cn nntru ol ni ĉion sdrs, k
n3c,5,s rilnt; tio. Tial ni dnvrs kunkonsidcri ln -nkornu 1-nlkovrit
Ali; - 1. ho-ro pov-s dnmn pnrei.
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Konsiloj por komcncritoj de v.; Anrn dio.

Tuj post ln docido nutrili vngtr.ro , ovitu ln vinndmr..nlr.-
on ;ntuto: remoru ke per uzo de ovci.j, 1-kto, kj fromrio
hund:, oni nc plifrciligrs lr trrnsiron.

Ekde 1 komnnco, mnnau tiom dP. skuirit,- nutrrh, precipa
uktojn, kiom vin korpo pov-s rkcti, san-Inmi virn bonfn..

rton kcj sen mrlpliigo 	 vir 1-boremo knj lnborforto.
Ya 	

•cicktu sengustu.jn nutrajojn, tEmm evitu rkrnjn spicojn,
Elektu dioton 1cj konformn n1 vi individuo, konsid'rnnto
nunan viv -kaj 1-bormanin7ron.
remoru ke ccrtnj mnlsnnoj cfPts kurr.cignj procndoj, ĉe

iuj la lor:to fnri2as - post ilia finiĝo - pli snnn ol antuus.
Yo konsidoru ciun mr_lsanigon de 17gotnrano, razulton do*

n nbtrigo,
Po ju,;.; vian sanstuton, ĉcfn lau vin korpopczo krj

Kelkaj su-sto' pri 1: di,to. anktu precipa tiujn nutr-*
jojn, kiuj bongustas al vi - k..j ovitu kiom 	 tiujn kiuj
1p1.ĉr.s al vi, ĉarin bengusto pliigns la snkrccion 	 ln
onnksuko kaj pligrandigns tial ln digestncon de 1-[ nutrd'oj.

nknu pnr longtompn ml-,ĉndo kaj sLviligo, la dignsteco
Vnrmngaj manoj kaj trinknjoj pows mnlutili cl la dig-

tnj organoj. Intcnsa njndo dc ln 	 lr funkcion de la
igesAlj organoj. Tial oni ne legu dum ln mnnZol nnknu ne tuj
ost ir mano, snma necesas subprami ekscitajn pensojn.

r. Schun-ntje .

Diveranjoj 

- Aperis 1, decemera n-ro de 	 la bOteno '"'l9 Ligilo" oldono

• lr Espnr-nto - Ligo Isrneln. Vendeblu. ĉo S-nno "' nrezner,
Ohnnun hr'Sandlur 4. "'el briv. (Tsr-elo), nu ĉe ""egoterpno"
ontrEll 2 resp. kuponoj.
- Ciu bestrunto mendu 1P libreton -"1- lingvo 'e ln P,stoj",
Ic.,,gn) do fraulino Tlorenca 	 rker. tingeblr ce 1- -utorino:

18s F. Parker, b.n. 127 "evil Imonue, uove z1.. Sussex. r• V.
glgcl) nu c.e. ""egotnrnno" kontr-ŭ unu rosnondkupono.
- XCarto dn 1. bsstrajtoj " estas havobl- senago sur r.dr.
& Ce lc "Libro-servo" de 	 ostrs hnvsble la albumo

kurnay to Isral", 128 pa2a, Tormnto: 21/28 cm. qvidilo de
sr alo per bildoj de 	 schner kj Z. '3:error. (ngla) prnzo 4
1;roj au agalvaloro.-Prof. Kol,



Anoncoj.
1. ? islon - kE-_j raformvs.roj 	 ssndojo d.;zirc.s ricevi livur

proponojn ds fruktoj, nuksoj kaj simil:j nutrabj biologio 1(i .

tivitajn kaj ne traktitajn pr kons3rviloj.
Adrcso: Honig-u. Reformvaren -VorsEmd (17b) Bonndorf / '-Toc

schwarzwIld, 1.-Irmanujo.

•Lon.zo .zer an,Isncoj"ui tai vortoj-2 r:3?. u).nova flryzo).

,t/
Legu 11:
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"V EGET 	 1=1 :k M. 0 "-n

•~4~^/~r*-Yr-Yr*-1-X-*-».**--11-)H1--X—X-~  x X x
-314-

»xxx›:x,:,..Yirxxo:rxx.):- .}t X •If X X--»-k, *-X-N-i1-91-****-**

ATENTUt

Dumonata revuo por veatarisno kaj parenccelaj
"Cficiala organo de "Internacia Vaetara Ligo Esper.
antista'Aperas 6 foje jare, ĉiu numero en 20 paloj
kaj la j.rabono kune kun la membrib al "I. 	 L. 7."
estas 15 fr. frankojn.

"Vegetarano" aperas regule de 18 jaroj kaj estis
fondita en la jaro 1914.

"Internacia vegetara Ligo Esparantista" estis
fondita en la jaro 1908, dum la Drasdena 	 kon-
greso, sub L. honora prezido de Grafo Leo Tolstoj. 9.11n
gi havas sekretariojn en 21 landoj, europaj kaj akste-
rouropaj. ^

kaj revuo estas C'e la Ganerala
lonesku-Kapatzana, Str. Dr.
Rumanujo

4 Spacimenon, senpage.
-X-1-1:•1:41-4141-HE

-Ci -supra anonco •:stas repraso al la ruvuo "La Lumturo"
jarkolekto 1935« Zune, ne estJ.s facila tasko eldoni la revuon
eĉ' kvaronjare, C'ar lc lspezoj suparas la anspszojn, kaj la

Neldon-nto povas kovr.:. la man 	 ikon nur gs cart.l. grado. Tial cls.
ciu 1.ant(. )0 potata, sJndi tuj Elljplistion (sis nun-la
kotizon, kio ĉeri,-ps 1 regulan apron de la ruvuo.

Kroma, povas bonvolemaj lagantoj su'Otani "Vugataranonn
jenmaniure: 1) .4.boni nr-.non por a.u.iko (kiul donaco) 2)menc;
krohl:kz3mp1eroOnn c,le disw,-...stigo inter geamikoj. 3) mendi
librojn 1L, "lioro-s:Jrvo" de "Vagetarano" 4) Sendi uzitajn
portmarkojn. (disvunthiblaj favore "V-ano)

-En lokoj, kia rusp. kuponoj nu -stas haveblaj - sendu lc
lagantoj rekompuncJ - librojn kaj broŝurojn lau intsrkonsntc
(Noto: revuoj ne ustas plu akceptelaj kiel pago por

I. D.

La sidejo de la Ligo
sekratario-rodaktoro;
Istrata 10, BukursIto V.,

hf.

Vegetaranoj-Vivrefermantoj-Naturistoj-Nudistoj-
Pumad-kuntrauulo j -Al kohc17-kc st rauu lo j -Mode v tano j

**************
esparautistoj, kiuj estas en unu el la supraj kategorioj kaj
leras la aliajn, anoncu vin tuj al la internacia Naturista

al:grupo Esperantista (I.N.F.E.). li-sendas al vi informiloja
ri niaj cel,)j, pri membriae kaj 1.-ranteco, pri nia baldaua
ligo al U.E.JL kaj INF/PNI - pri viaj avantaU aligi al tiu-
asocio - kiu ne postulas regulajn kotiz6jM Skribu al la

Lelf Heilberg, 1832 Page dtreett San Franciseo17,CatA ***************************************-..********************

60 laraa Vegetarano deziras korespondadj pri vegetarismo,
filüsofiu k.s. temcj. adresû: Gustav BlJstica

zruceva 45, Varndorf, ashf)slovakuj,..1.
-38 jaraga fraulo deziras k--respondi kun fraulin.l, au juna virino

intelekta nivelo. La nacia devon.),  rd:ligio kt-). 	 gravas.
om Zamir- Vegotara vilago Amirim, Galli-regiono. IsraoL..
Israela vegetarano-sennaciisto, 64 jaraĝa-kies rillto al

gio estas nzutrala - deziras korespondi kun s-ino do sama kon-,
inko, celo edzi4o. Naci3ccì no gravas. Adreso ce "Vegetarano"

(por
wV17,GETAE0" vegotara revuo, kvaronjara-muitchligita en Ai.1TRII 

jetara kolonio) Moron HaiGalil, Israel°. eldonas: T. Dorn.
,nnprezoz 4 sinsckvaj 	 rospondkuponJj, unuopa n-ro -

kup. (La 32 pala kajero (13/14) kostas 3 resp. kuponoj).
.-rej: 10, 11, 12 (20 pahj) 	gctarano"-estas havoblaj.

1 listo "Ricevitaj presajcj" kaj "kvitancbj" (ricevitaj =pagoj
abono, mcmbrigo ktp. aperus en la sekvJnta n-rc.

.11)1f Nosch (Germanuj-,) ,.-stas la unua dumviva membro dc

)anvivaj membr:.1 do T. E. V. A. enpagas minimums 20 usonajn
rjn (au ogalyal,,ron) kaj rajtas ricevi daure la
ITANO"n son la 	Pagebla-por iu ajn Banko-al
nantc, lau la adresJ: 3arLz Lcumi. le Israel, Safad, Meron

por Johezkol Dorn (Vogotaranc')
,,-1*****y,***************************************************

az, n)rjar 1961 mi sendas al ciuj legant(in)..)j de nia revuo,
n eik.,,rajn bLwiezir,jn. 	 La oldonanto.
****************.x*****************************************

*

*
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itutnonda Esperanta-Vegetara Asocio. (2.E.V.A.) Fondita 9
L-on-linto: 	 i,avkin (1874-1957).
Prezir'anto: (Vakas)

Landaj sekrntarioj:
3u1claruio Akademiano J. H. restanov. 6 Septemvri 2,Sofi
a3Los1ovakio 	 1n, 3. Loinar. naprstkova 9; Praha 1.
Germanujo - J.E.A. Delegito, 5-ro T.W.Toich, l'x.enchonglarl

Postfach 121 (Pordrhcim).
Isracìo S-ang T. Dorn. Veg.--ytara kolonio Amirim.

Polujo-S. 3ogdanovicz viisla 35, Pow, Cieszyn.
I.unlaboranto-Pi.Lubecki, :ikreg 2, - 45 Warszawa

. 'oto: Ciuj sekretario estas orovizora .
***********

Disvastigi Esperanton inter vogetaranoj kaj instrui la
moralan kaj naturan vivtenadon vogetaran intcr Esperantis

***********

Fondi koloniojn d osperantistoj kaj vc,taranoj kun
apliku de konvenaj industrioj.

***********
AiuiracTigi la föndigon de tiaj asocioj Jn diversaj lan7.

doj kaj organizi ilin 	 unu tutmonda asocio.
***********

embroj do la asocio. estas esloorantistoj au vegetaranoj
au ambeu.samtempe, viroj kaj virinoj - san'diferenco.de
nacieco kaj politika vivkoncepto, ekde ia alb de 17 jaroj
kiuj trovieis en unu de la du movaioj aImonau unu jaro.
(El la Statijoj de Tutmonda r:soeranta Vegetara Asocio-T.E.

***********

VrygetaranojI Unuicljŭ helpe la mondlingvo 7,sprr_Into,
Aligu al T.E.V.A. imbrokotizo: 1 usona Dolaro pojare (au
egalvaloro) enkludas la ricevon rle"Yegetarano" de la kon-
cerna jaro. Pagebla al la oldonanto, (por iu ajn banko)
lau la adreso:"Bank Leumi le-Israr:1" Safad, i.arorn 1-a/Ga1i
Israel. por Tehezkel Tbrn,(au pagu-se pli oportune-al
S-ro Th. U. Teich adreso supro)

**#.*********** *
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